
Ano Letivo 2021/22 

Candidaturas no âmbito das várias medidas de Ação Socioeducativa de âmbito municipal 
 
  

SITUAÇÃO ESCOLAR NO ANO LETIVO 
2021/22 

Refeições Escolares Ação Social Escolar 
Atividades de Animação e 

Apoio à Família 
Transportes Escolares 

Educação Pré-Escolar - novos alunos 5 de julho 

Educação Pré-Escolar - alunos de 
continuidade 

17 de maio 

1º ciclo - novos alunos (1º ano) 5 de julho - 5 de julho 

1º ciclo - alunos de continuidade 
(2º/3º/4º anos) 

17 de maio - 17 de maio 

2º/3º ciclos - novos alunos (5º/7º 
anos) 

2 de agosto - - 2 de agosto 

2º/3º ciclos - alunos de continuidade 
(6º/8º/9º anos) 

17 de maio - - 17 de maio 

Ensino Secundário - novos alunos 
(10º ano) 

2 de agosto - - 2 de agosto 

Ensino Secundário - alunos de 
continuidade (11º/12º ano) 

17 de maio - - 17 de maio 

  
As candidaturas serão disponibilizadas na plataforma SIGA (https://siga.edubox.pt) dentro da calendarização supramencionada, sendo também possível 
remeter os respetivos formulários devidamente preenchidos (e respetiva documentação, caso se aplique) para as instalações do Departamento de 
Educação/Divisão de Planeamento e Logística Educativa ou via e-mail (dple@cm.sintra.pt). 
  
Alertamos para o facto de terem sido retificados os impressos, sendo que, na tabela seguinte, poderá encontrar as hiperligações conducentes aos mesmos.  
 
 

SITUAÇÃO ESCOLAR NO ANO LETIVO 
2021/22 

Refeições Escolares Ação Social Escolar 
Atividades de Animação e 

Apoio à Família 
Transportes Escolares 

Educação pré-escolar IMP.PG.02.0902.07 IMP.PG.02.0904.02 

1º ciclo IMP.PG.02.0901.06 - IMP.PG.02.0904.02 

2º/3º ciclo IMP.PG.02.0906.00 - - IMP.PG.02.0904.02 

Ensino Secundário IMP.PG.02.0906.00 - - IMP.PG.02.0904.02 

  

https://siga.edubox.pt/
https://cloud.cm-sintra.pt/s/McWwxzD6jk2pj6Y#pdfviewer
https://cloud.cm-sintra.pt/s/taJkSXKHCqNdbsN#pdfviewer
https://cloud.cm-sintra.pt/s/f8y9Y7EwLn9WNSm#pdfviewer
https://cloud.cm-sintra.pt/s/taJkSXKHCqNdbsN#pdfviewer
https://cloud.cm-sintra.pt/s/nA7QR98LFyzdiF5#pdfviewer
https://cloud.cm-sintra.pt/s/taJkSXKHCqNdbsN#pdfviewer
https://cloud.cm-sintra.pt/s/nA7QR98LFyzdiF5#pdfviewer
https://cloud.cm-sintra.pt/s/taJkSXKHCqNdbsN#pdfviewer


NOTA: Chamamos a atenção para o processo de candidatura às refeições escolares de 2º e 3º ciclos e ensino secundário, uma vez que, pese embora não 
substitua a candidatura aos Auxílios Económicos, a realizar nos Serviços Administrativos do Agrupamento de Escolas, nos casos de posicionamento em 
escalão 1 ou 2 de abono de família, deverá ser anexada a respetiva prova documental, para efeitos de redução do custo da refeição escolar. 
  
  
  
 


